
Nové videá k zákonu o ochrane osobných údajov platnému od 25. 5.
2018

Vzhľadom k tomu, že od mája nasledujúceho roka prichádza do platnosti nový zákon o ochrane osobných
údajov, spracovali sme pre vás túto tému do niekoľkých videí. Zaoberajú sa napr. internými predpismi a
bezpečnostnými opatreniami, poverením zodpovednej osoby, poučením zodpovednej osoby,
náležitosťami súhlasu a iným.
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Interné predpisy a bezpečnostné opatrenia podľa
nového zákona o OOÚ a nariadenia GDPR 
- výklad všetkých náležitostí spojených
s bezpečnostnými opatreniami z pohľadu ochrany
osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu
osobných údajov, oznámenie porušenia ochrany
osobných údajov dozornému orgánu a dotknutej osobe,
vysvetlenie nových nariadení, akými sú kódex správania
a certifikácia
 
Podmienky poverenia zodpovednej osoby od 25. 5.
2018 
- povinnosť poveriť zodpovednú osobu, podmienky poverenia zodpovednej osoby, kto ňou môže byť a kto
nie

 
Poučenie oprávnenej osoby, oznámenie, evidencia a osobitná registrácia podľa nového zákona o
OOÚ a nariadenia GDPR 
- po 25. 5. 2018 nebude platná ani jedna z foriem evidencie, oznámenia a osobitnej registrácie...

 
Náležitosti súhlasu, informovanie dotknutých osôb a ich práva podľa nariadenia GDPR 
- informovanie dotknutej osoby bude podľa nového nariadenia v oveľa väčšom rozsahu ako doteraz

  
Ochrana osobných údajov v zmysle novej legislatívny od 25. 5. 2018 – pojem osobný údaj,
legislatívne predpisy 
- rozdiely v chápaní pojmu osobný údaj podľa teraz platnej legislatívy a nového nariadenia od 1. 5. 2018,
na aké údaje o firme sa nariadenie bude vzťahovať, predpisy smerodajné k vypracovaniu osobných
údajov po novom, rodné číslo ako osobitná kategória OÚ 
 
Spracúvanie osobných údajov externými subjektmi od 25. 5. 2018 a prenosy osobných údajov v
rámci členských štátov EÚ a tretích krajín 
- spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, treťou stranou, príjemcom a hlavne
sprostredkovateľom, potreba novej zmluvy podľa nových predpisov, jej náležitosti, pojem
pseudonymizácia, profilovanie; cezhraničné spracúvanie údajov
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/marcela-macova
http://www.mzdovecentrum.sk/video/interne-predpisy-a-bezpecnostne-opatrenia-podla-noveho-zakona-o-oou-a-nariadenia-gdpr-tv.htm
http://www.mzdovecentrum.sk/video/podmienky-poverenia-zodpovednej-osoby-od-25-5-2018-tv.htm
http://www.mzdovecentrum.sk/video/poucenie-opravnenej-osoby-oznamenie-evidencia-a-osobitna-registracia-podla-noveho-zakona-o-oou-a-nariadenia-gdpr-tv.htm
http://www.mzdovecentrum.sk/video/nalezitosti-suhlasu-informovanie-dotknutych-osob-a-ich-prava-podla-nariadenia-GDPR-tv.htm
http://www.mzdovecentrum.sk/video/ochrana-osobnych-udajov-v-zmysle-novej-legislativy-od-25-5-2018-pojem-osobny-udaj-legislativne-predpisy-tv.htm
http://www.mzdovecentrum.sk/video/spracuvanie-osobnych-udajov-externymi-subjektmi-od-25-5-2018-a-prenosy-osobnych-udajov-v-ramci-clenskych-statov-eu-a-tretich-krajin-tv.htm


  
Na akom právnom základe je potrebné spracúvať osobné údaje od 25. 5. 2018 – zmluva, zákon,
súhlas 
- čo sa považuje za informačný systém, kamerové systémy, ktoré povinnosti zostanú a ktoré sa zmenia
pri monitorovaní, platnosť súhlasu po 25. 5. 2018, právne základy: ktoré budú platiť a ktoré nie

 

Poznámky pod čiarou: 
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Súvisiace vzory
Bezpečnostný projekt ochrany informačného systému osobných údajov
Spracovanie a ochrana osobných údajov

Súvisiace aktuality
Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

Súvisiace odborné články
Nariadenie o ochrane osobných údajov a nový zákon o ochrane osobných údajov účinné od mája 2018
Porovnanie zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a
nariadenia o ochrane osobných údajov
Povinnosti zamestnávateľa podľa iných právnych predpisov
Zodpovedná osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov verzus Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
týchto údajov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
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http://www.mzdovecentrum.sk/video/na-akom-pravnom-zaklade-je-potrebne-spracuvat-osobne-udaje-od-25-5-201-zmluva-zakon-suhlas-tv.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/vzor/bezpecnostny-projekt-ochrany-informacneho-systemu-osobnych-udajov-2016.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/vzor/Spracovanie-a-ochrana-osobnych-udajov-122-2013-Z-z-20.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/video/ochrana-osobnych-udajov-v-personalnej-a-mzdovej-agende-videoskolenie.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/nariadenie-o-ochrane-osobnych-udajov-a-pripravovany-novy-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov-ucinne-od-maja-2018-pmpp-12-13-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/porovnanie-zodpovednej-osoby-podla-zakona-c-122-2013-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov-a-nariadenia-o-ochrane-osobnych-udajov.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/povinnosti-zamestnavatela-podla-inych-pravnych-predpisov-pam-7-2017.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/zodpovedna-osoba-podla-zakona-o-ochrane-osobnych-udajov-verzus-nariadenie-europskeho-parlamentu-a-rady-o-ochrane-fyzickych-osob-pri-spracuvani-osobnych-udajov-a-o-volnom-pohybe-tychto-udajov.htm
http://www.epi.sk/zz/2013-122

